
 

  
 

  تحديد أحكام االعمار التفصيلية لفئات مناطق التقسيم التنظيمي تعليمات

 (2009( لســنة )148رقم ) القتصادية الخاصةة افي منطقة العقب

            (1154)منطقسة العقبسة االقتصسادية الخاصسة رقسـم سسلطة صادرة بموجب قرار مجلس  المفويسيف فسي 
فسي ( مسف نظسام التنظسيم وتسرخيع ارعمسار  5)ب( مف المسادة )  ( استناداً للفقرة8/12/2009تـاريخ )

 2004( لسنة  32 )منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم 

 
 (: 1المادة )

 
ى هذه التعليمات " تعليمات فسي    تحديد أحكام االعمار التفصيلية لفئسات منساطق التقسسيم التنظيمسي تسمَّ

 ها مف تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.منطقة العقبة االقتصادية الخاصة" ويعمل ب

 
 (: 2المادة )

 

يكوف للكلمـــات والعبــارات التاليـة حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة 
( مف نظام التنظيم وترخيع ارعمار لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة أو كما يلي ما لم تدل 2)

 .القرينه على غير ذلك 

 

 : قانوف منطقة العقبة ارقتصادية الخاصة. القانوف

: نظسسسام التنظسسسيم وتسسسرخيع ارعمسسسار قسسسي منطقسسسة العقبسسسة االقتصسسسادية الخاصسسسة           النظام
 2004( لسنة 32رقم )

تعليمات تحديد أحكسام االعمسار التفصسيلية لفئسات منساطق التقسسيم التنظيمسي فسي :  التعليمات
 .ة الخاصةمنطقة العقبة االقتصادي

 : منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. المنطقة

 : سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. السلطة

 :  مجل  المفوييف في السلطة المجلـ 

: الجهسسة المخولسسة فسسي السسسلطة بمعسسسداد المخططسسات التنظيميسسة لمنطقسسة التنظسسسيم   الجهة المنظمة
 قانوف التنظيم و النظام وهذه التعليمات.ومراقبة تنفيذها وفقا ألحكام القانوف و

لجنسسة التنظسسيم اللوائيسسة والمحليسسة أو أا لجنسسة خاصسسة يشسسكلها  باعتبسساره: المجلسس   الجهة المرخصة
لمجل  وفق أحكام القانوف تكسوف مخولسة بمتابعسة تسرخيع ارعمسار ويسبطه ا
المراقبسسسة الةحقسسسة علسسسى أا منهسسسا وتطبيسسسق أحكسسسام القسسسانوف وقسسسانوف التنظسسسيم و

 قرارات المجل  الصادرة بمقتياه.وتعليمات الو والنظام

  

 (: أهداف التعليمات:3المادة )
معتمدة في لويع معايير التطوير لفئات التقسيمات التنظيمية لألرايي اإلى تهدف هذه التعليمات 

ب ـحس ( فئة16المخطط العام الستعماالت األرايي في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة والتي تشمل )
  151ده في تعليمات تفصيل االستعماالت المتاحة حسب فئات التقسيمات التنظيمية رقم )  ـما تم تحدي
 . (    2009( لسنة )  

أصغر الحدود المتاحة الرتفاعات المباني ، كثافة االعمار ، االرتدادات ، وتشكل معايير التطوير تحديد 
 مف المواصفات التي تحدد معايير التطوير.غيرها نسبة طابقية و أقصى، إفرازية مساحة 

 

 (:  معايير التطوير: 4المادة )
 معايير تطوير التنظيم السكني: 1 – 4
 



 

 معايير تطوير التنظيم السكني ذات الكثافة المتدنية: 1 - 1 – 4
 

ً مربع اً متر 250 إفرازيةأدنى مساحة   ا

 متر 7 أقصى ارتفاع

 اً متر 12 أدنى عرض للشارع

 اً متر 16 ل للواجهة األماميةأدنى طو

 0.8 أقصى نسبة طابقية

بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  مواقف السيارات
 المعتمد

 
 * يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشروط الخاصة بالموقع

 
 فة المتوسطة:معايير تطوير التنظيم السكني ذات الكثا 2 - 1 – 4
 

 اً مربع اً متر 360 إفرازيةأدنى مساحة 

 متر 10.5 أقصى ارتفاع

 اً متر 12 أدنى عرض للشارع

 اً متر 16 أدنى طول للواجهة األمامية

 1.20 أقصى نسبة طابقية

بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  مواقف السيارات
 المعتمد

 
 ادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشروط الخاصة بالموقع* يتم تحديد االرتد

 
 معايير تطوير التنظيم السكني ذات الكثافة المرتفعة: 3 - 1 – 4

 

 متر مربع 500 إفرازيةأدنى مساحة 

 اً متر 14 أقصى ارتفاع

 اً متر 12 أدنى عرض للشارع

 اً متر 20 أدنى طول للواجهة األمامية

 1.60 ةأقصى نسبة طابقي

بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  مواقف السيارات
 المعتمد

 
 * يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشروط الخاصة بالموقع

 
 معايير التطوير الخاصة لفئة التنظيم السكني مرتفع الكثافة/ الفئات الخاصة: 4 - 1 – 4

يصدر مجل  المفوييف بناعا على توجيسه مسف مديريسة التخطسيط والدراسسات موافقسة خاصسة يمكف أف 
 يمف المناطق التنظيمية السكنية مرتفعة الكثافة حسب معايير التطوير التالية:

 

 متر مربع 1000 إفرازيةأدنى مساحة 

 اً متر 24.5 أقصى ارتفاع

 اً متر 14 أدنى عرض للشارع

 اً متر 25 ميةأدنى طول للواجهة األما

 2.80 أقصى نسبة طابقية



 

بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  مواقف السيارات
 المعتمد

  يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططسات التنظسيم التفصسيلي والشسروط الخاصسة 1مةحظة :
 بالموقع.

  متر مربع 100حدة سكنية / و 40: الحد األقصى للكثافة السكانية النهائية  2مةحظة 
 
 الخطوط العريية لمخططيف داخل منطقة تنظيم المنتجعات السياحية: 2 – 4
 

 تحدد حسب االستعمال متر مربع إفرازيةأدنى مساحة 

 اً متر 13 أقصى ارتفاع

 اً متر 20 أدنى عرض للشارع

 %30 أعلى نسبة بناع **

السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف مواقف السيارات
 المعتمد

  معايير التطوير الدقيقة لقطع األرايي المفرزة يسمف مشساريع المنتجعسات السسياحية سستكوف
تكسوف متوافقسة مسع  أفمويعا القتراح المخطط وموافقة مديرية التخطيط،هذه المعايير يجسب 

 الخطوط العريية المبينة أعةه.

 لمخطط وموافقة مديرية التخطيط.النسبة الطابقية متروكة القتراح ا 
 
 معايير تطوير التنظيم السياحي الحيرا: 3 – 4
 

 متر مربع 1000 إفرازيةأدنى مساحة 

 اً متر 27 أقصى ارتفاع

 اً متر 14 أدنى عرض للشارع

 اً متر 25 أدنى طول للواجهة األمامية

 3.0 أقصى نسبة طابقية

قسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات موا مواقف السيارات
 المعتمد

 
* معايير التطوير خاصة بقطع األرايي المفرزة النهائية يمف فئة التنظيم السياحي 

 الحيرا
 ** يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشروط الخاصة بالموقع

أو متعسدد االسستعمال علسى قطسع األرايسي *** يمكف السماح بالتنظيم السكني أو التجارا              
المفرزة النهائية يسمف التنظسيم السسياحي الحيسرا علسى أف تتبسع فسي تطويرهسا لمعسايير 

 التطوير للتنظيم المسموح به.
 
 
 معايير تطوير متعدد االستعماالت: 4 – 4
 
 معايير تطوير التنظيم متعدد االستعماالت ذات الكثافة المتدنية: 1 - 4 – 4
 

ً مربع اً متر 250 إفرازيةأدنى مساحة   ا

 متر 7 أقصى ارتفاع

 متر 10 أدنى عرض للشارع

 اً متر 14 أدنى طول للواجهة األمامية



 

 0.7 أقصى نسبة طابقية

بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  مواقف السيارات
 المعتمد

 
 التنظيم التفصيلي والشروط الخاصة بالموقع* يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات 

 معايير تطوير التنظيم متعدد االستعماالت ذات الكثافة المتوسطة: 2 - 4 – 4
 

 اً مربع اً متر 360 إفرازيةأدنى مساحة 

 اً متر 14 أقصى ارتفاع

 متر 10 أدنى عرض للشارع

 اً متر 16 أدنى طول للواجهة األمامية

 1.4 أقصى نسبة طابقية

بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  واقف السياراتم
 المعتمد

 
 . * يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشروط الخاصة بالموقع

 
 
 
 
 معايير تطوير التنظيم متعدد االستعماالت ذات الكثافة المرتفعة: 3 - 4 – 4

 

 متر مربع 500 إفرازيةأدنى مساحة 

 اً متر 24.5 أقصى ارتفاع

 اً متر 14 أدنى عرض للشارع

 اً متر 16 أدنى طول للواجهة األمامية

 3.0 أقصى نسبة طابقية

بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  مواقف السيارات
 المعتمد

 
 . لشروط الخاصة بالموقع* يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي وا

 
 معايير تطوير التنظيم التجارا: 5 – 4
 معايير تطوير التنظيم التجارا ذات الكثافة المتدنية: 1 - 5 – 4
 

 متر مربع 500 إفرازيةأدنى مساحة 

 اً متر 9.5 أقصى ارتفاع

 اً متر 14 أدنى عرض للشارع

 اً متر 16 أدنى طول للواجهة األمامية

 1.5 ةأقصى نسبة طابقي

بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  مواقف السيارات
 المعتمد

 * يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشروط الخاصة بالموقع
 
 معايير تطوير التنظيم التجارا ذات الكثافة المتوسطة: 2 - 5 – 4



 

 

ً ربعم اً متر 360 إفرازيةأدنى مساحة   ا

 اً متر 16.5 أقصى ارتفاع

 اً متر 14 أدنى عرض للشارع

 اً متر 16 أدنى طول للواجهة األمامية

 2.5 أقصى نسبة طابقية

بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  مواقف السيارات
 المعتمد

 
 . ط الخاصة بالموقع* يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشرو

 معايير تطوير التنظيم التجارا ذات الكثافة المرتفعة: 3 - 5 – 4
 

ً مربع اً متر 120 إفرازيةأدنى مساحة   ا

 اً متر 27 أقصى ارتفاع

 اً متر 14 أدنى عرض للشارع

 متر 10 أدنى طول للواجهة األمامية

 4.5 أقصى نسبة طابقية

بسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع بنسساع علسسى شسسروط ومتطل مواقف السيارات
 المعتمد

 
 . * يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشروط الخاصة بالموقع

 
 
 
 :ارداريةمعايير تطوير التنظيم الحكومي/ الخدمات المجتمعية/  6 – 4
 

ً مربع اً متر 750 إفرازيةأدنى مساحة   ا

 اً متر 17.5 أقصى ارتفاع

 اً متر 16 دنى عرض للشارعأ

  اً متر 20 أدنى طول للواجهة األمامية

 1.6 أقصى نسبة طابقية

بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع  مواقف السيارات
 المعتمد

 
 . * يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشروط الخاصة بالموقع

 
 تطوير تنظيم الصناعات الخفيفة: معايير 7 – 4
 

 متر مربع 500 إفرازيةأدنى مساحة 

 اً متر 12 أقصى ارتفاع**

 اً متر 16 أدنى عرض للشارع***

 اً متر 20 أدنى طول للواجهة األمامية

 %60 أعلى نسبة تغطية للموقع

 1.0 أقصى نسبة طابقية

ت فسسي نظسسام البنسساع بنسساع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارا مواقف السيارات



 

 المعتمد

 
   . * يتم تحديد االرتدادات بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشروط الخاصة بالموقع

 . م ارتفاع تتطلب تصريح خاع12** المباني والهياكل التي تحتاج الى أكثر مف 
دخليف مداخل خاصة مف الطرق الرئيسية، وال يسمح بمنشاع أكثر مف م بمنشاع*** ال يسمح 

 األمامية.للموقع مف الواجهة األمامية كما ويلزم تجميل الحدائق على طول الواجهة 
 . **** يجب إخفاع المرافق الغير جميلة عف خطوط النظر

التابعة للمبنى على الواجهة األمامية  اردارية***** يجب أف تكوف المكاتب والوحدات 
 . لقطعة األرض

 
 صناعات الثقيلة:معايير تطوير تنظيم ال 8 – 4
 

 متر مربع 5000 إفرازيةأدنى مساحة 

 للمرافق الصناعية اً متر 20للمباني اردارية و اً متر 10.5 أقصى ارتفاع***

 اً متر 20 أدنى عرض للشارع

 اً متر 40 أدنى طول للواجهة األمامية

 % ****60 أعلى نسبة تغطية للموقع

 1.0 أقصى نسبة طابقية

اع علسسى شسسروط ومتطلبسسات مواقسسف السسسيارات فسسي نظسسام البنسساع بنسس مواقف السيارات
 المعتمد

 
وتحدد جميعها بناع على مخططات التنظيم التفصيلي والشروط  اً متر 50عف  ت* ال تقل االرتدادا
  . الخاصة بالموقع
مسسداخل خاصسسة مسسف الطسسرق الرئيسسسية، وال يسسسمح بمنشسساع أكثسسر مسسف مسسدخليف  بمنشسساع** ال يسسسمح 
 . واجهة األمامية كما ويلزم تجميل الحدائق على طول الواجهة األماميةللموقع مف ال

  . تصريح خاع اً متر 20 لى*** تحتاج المرافق الصناعية التي يزيد ارتفاعها ع
 . **** النسبة الطابقية غير مطبقة

 التابعسة للمبنسى علسى الواجهسة األماميسة لقطعسة اردارية***** يجب أف تكوف المكاتب والوحدات 
 .األرض

 
 معايير تطوير التقسيمات التالية: 9 – 4
 

 تنظيم مرافق ميناع/مطار/ سكة حديد. -
 .تنظيم منافع العامة -

 .تنظيم لةستخدامات الخاصة -

 .تنظيم منطقة خيراع/ مفتوحة/ ترويحية -

 .تنظيم محمية طبيعية -

 .تنظيم تطوير مستقبلي -
 

أعسسةه القتسسراح المختصسسيف وموافقسسة  تخيسسع معسسايير تطسسوير التقسسسيمات التنظيميسسة المشسسار إليهسسا
 مديرية التخطيط والدراسات على المخططات األولية المقترحة.
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